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29 söndagen 'under året' - år C 
 
 

Ingångsantifon  Jfr Ps 17:6,8 
 

Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svara mig. Böj ditt 
öra till mig, hör mitt tal. Bevara mig som en 
ögonsten, beskydda mig under dina vingars skugga. 

 
Inledning 
 

Vi har precis påbörjat firandet av Eukaristin. 
Därigenom deltar vi i Kyrkans allra högsta form av 
bön, som vi frambär till Gud Fadern: genom Kristus, 
i Kristus och med Kristus. Det är Han, som i den 
helige Ande lär oss att be. Utan bön är det omöjligt 
att vara en sann Gudstillbedjare. Genom bönen kan 
vi uppfatta och känna Guds närvaro ibland oss. Låt 
oss under denna Eukaristi lära oss att förbli i bön. 
Låt oss också, förenade med Kristi enda offer skänka 
vårt liv som en gåva åt Gud. 

 
Kollektbön 
 

Gud, du som råder över himmel och jord, hjälp oss 
att alltid göra din vilja och av hjärtat tjäna ditt heliga 
namn. Genom din Son ... 
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Första läsningen - 2 Mos 17:8-13 (Mose höll upp sina 
händer) 
 

Läsning ur andra Moseboken. 
Amalekiterna kom och angrep israeliterna vid 
Refidim. Då sade Mose till Josua: »Välj ut krigare åt 
oss och dra ut och kämpa mot amalekiterna. I morgon 
skall jag ställa mig på krönet av kullen med Guds stav 
i min hand.« Josua gjorde som Mose hade sagt och 
stred mot amalekiterna, medan Mose och Aron och 
Hur gick upp på kullens krön. Så länge Mose höll upp 
sina händer hade israeliterna övertaget, men när han lät 
händerna sjunka fick amalekiterna övertag. När Moses 
händer blev tunga hämtade de en sten åt honom att 
sitta på. Aron och Hur stod på var sin sida och stödde 
hans armar, så att han kunde hålla dem uppe tills solen 
gick ner. Josua nedkämpade amalekiternas här utan 
förskoning.  
Så lyder Herrens ord. 

 

Responsoriepsalm  - Ps 121 
 

R:   Min hjälp kommer från Herren,  
   som har skapat himmel och jord. (679) 
 

Jag lyfter blicken upp mot bérgen: * 
varifrån skall jag få hjälp? 
Min hjälp kommer från Hérren, * 
som har skapat himmel och jórd. 
 
Han låter inte din fot váckla, * 
han sover inte, han som vakar över díg. 
Nej, han som beskyddar Ísrael, * 
han slumrar inte, han sóver inte. 
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Herren är den som bevárar dig, † 
i hans skugga får du vándra, * 
han går på din högra sída. 
Solen skall inte skada dig om dágen, * 
inte månen om nátten. 
 
Herren bevarar dig för allt ónt, * 
han bevarar din själ. 
Herren skall bevára dig † 
när du går och när du kómmer, * 
från nu och till evig tíd. 

 
Andra läsningen - 2 Tim 3:14-4:2 (De heliga skrifterna 
fostrar till ett rättfärdigt liv) 
 

Läsning ur Paulus andra brev till Timotheos. 
Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet 
om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända 
sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de 
förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli 
räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i 
skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man 
undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett 
rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från 
sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.  
Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall 
döma levande och döda, jag besvär dig vid hans 
ankomst och vid hans rike: förkunna ordet, träd upp i 
tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja — tålmodigt 
och med ständig undervisning. 
 Så lyder Herrens ord. 
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Halleluja   Heb 4:12   
 

  Guds ord är levande och verksamt,  
  det blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. 

 
Evangelium - Luk 18:1-8 (Liknelsen om änkan och 
domaren) 
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas. 
Vid den tiden gav Jesus sina lärjungar en liknelse för 
att lära dem att alltid be och inte ge upp: »I en stad 
fanns det en domare som varken fruktade Gud eller 
brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka, 
och hon kom gång på gång till honom och sade: ’Låt 
mig få ut av min motpart vad jag har rätt till.’ Till en 
början ville han inte, men sedan tänkte han: ’Inte för 
att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men 
så besvärlig som den där änkan är skall jag låta henne 
få ut vad hon  
har rätt till, annars pinar hon livet ur mig med sitt 
springande.’ » Och Herren sade: »Där hör ni vad en 
orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina 
utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och 
natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er: han skall 
snart nog låta dem få sin rätt. Men Människosonen, 
skall han finna någon tro här på jorden när han 
kommer?« 
Så lyder Herrens evangelium. 

 
Förbön  
 

Kristus påminner oss idag, att vi ständigt måste be. Låt 
oss lyfta upp våra hjärtan till Herren och be honom om 
allt som världen behöver.  
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1. För Guds heliga kyrka, att hon blir ett föredöme för 
människor i bön och arbete, handling och tanke, ber vi 
till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. För vår påve, herden för Kristi fårahus, att han 
troget värnar om den heliga tron, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. För dem som vigt sina liv åt Guds tjänst, att de i 
uthållig bön helgar sig själva och andra, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För de sjuka, att de söker hjälp och tröst i bönen, 
som ger styrka och uthållighet i lidandet, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss själva, att vi blir uthålliga i bönen och alltid 
har Gud för våra ögon, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 
Vi ber dig Herre, må våra böner, som vi här bär fram, 
vara dig till behag, och utverka din barmhärtighet för 
vår värld. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

 
Bön över offergåvorna 
 

Herre, gör oss väl beredda att tjäna dig och bära 
fram de gåvor som du själv har givit oss. Rena oss 
genom din nåd, och helga oss i dina mysterier. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
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Prefation V för söndagar "under året" 
 
 

Herren vare med er. 
Och med din ande. 
Upplyft era hjärtan. 
Vi har upplyft dem till Herren. 
Låt oss tacka och lova Herren, vår Gud. 
Det är tillbörligt och rätt. 
Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi frambär 
lovets offer och förkunnar din ära, allsmäktige, evige 
Gud, barmhärtige himmelske Fader. 
Ty du har skapat hela världen och givit oss tid och rum 
att leva i. Människan har du gjort till din avbild och 
lagt din skapelse i hennes händer. 
Du har bestämt oss till att råda över jorden och till att 
tjäna dig, vår Herre och Skapare, och förkunna allt vad 
du har gjort genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Därför sjunger vi ditt lov med alla himmelens makter, 
vi jublar med keruber och serafer och med alla dina 
heliga, vi prisar ditt heliga namn och förkunnar utan 
ände: 

 
Kommunionantifon   Ps 33:18-19 
 

När han uppenbarar sig, skall vi bli lika honom, ty då 
får vi se honom sådan han är. 

 
Bön efter kommunionen 
 

Herre, låt dina himmelska gåvor tjäna var andliga växt, 
så att vi genom dem får hjälp i vår jordiska kallelse 
och visshet om vår himmelska. Genom Jesus Kristus, 
vår Herre. 


